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BESKRIVNING

Regelsystemet för hantering av bygglovsärenden är komplicerat och många gånger behövs juridisk
skolning för korrekt tolkning och handläggning. Den här boken ger den kunskap som krävs för att kunna
hantera de olika momenten i bygglovsprocessen.Bygglovsboken reder ut de väsentliga frågorna vid
bygglovs hand läggning och navigerar läsaren rätt bland bestämmelserna i plan- och bygg lagen (PBL),
plan- och byggförordningen (PBF) och förvaltningslagen (FL).Boken behandlar bland annat följande: *
Villkor för skadeståndskrav * "Liten avvikelse", olika exempel * "Betydande olägenhet" med rättsfall *
Ingripanden och påföljder vid olovligt byggande * Goda råd vid processerDenna upplaga har kompletterats
med ett kapitel om ingripanden och påföljder vid olovligt byggande. Den har också uppdaterats
genomgående och fler rättsfall har tillkommit. Dessutom ingår nu en bilaga med lagtext - här hittar du hela
plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), viteslagen och delgivningslagen.Boken
riktar sig främst till dig som i ditt dagliga arbete i kommunerna handlägger och beslutar i
bygglovsärenden, men även till dig som är student inom ämnen som berör bygglovsprocessen.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

LIBRIS - Bygglovsboken

Rutger Sjögrim, f. 1980. Utbildad vid KTH Arkitekturskolan Karin Matz, f. 1981. Utbildad vid KTH
Arkitekturskolan Ola Keijer, f. 1979. Utbildad vid KTH Arkitekturskolan

Bygglovsboken pdf download (Annika Gustafsson) - reconvaupi

LitteraturMagazinet - Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade premiär i
januari 2012. Vi bevakar litteratur med ...

Bygglovsboken - boktider.se

Bygglovsboken Annika Gustafsson Häftad. 469. Osäkrat klimat : laddad utmaning Birgitta Johansson
Pocket. 55. Genteknik som tar skruv. Pocket. 55. Sopor hit och dit ...
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BYGGLOVSBOKEN
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